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 27.1.2023  VN/2365/2023 
VN/2365/2023-MMM-1 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet 
Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet 
Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet 
Maa- ja metsätalousministeriö     

PL 30 Hallituskatu 3 A 0295 16001  kirjaamo.mmm@gov.fi 
00023 Valtioneuvosto Helsinki +358 295 16001 

 
 
 

 
     
 

 
   

 

Erityisavustushaku riistanhoitoyhdistysten 
toimintaa ja riistataloutta kehittäville 
hankkeille  
 

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta avustuksia valtakunnallisiin ja paikallisiin riistata-
louden edistämisen hankkeisiin. Riistatalouden edistämisen määrärahaa voidaan myöntää riistanhoito-
maksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n 2 momentissa säädettyihin tarkoituksiin. Käyttötar-
koituksia ovat esimerkiksi riistakonsernin strategian mukaiset kehittämishankkeet kuten esimerkiksi riis-
tanhoitoyhdistysten toiminnan kehittäminen, suurpetokantojen hallinta ja riistan elinympäristöä paranta-
vat hankkeet. 

27.1.2023 käynnistyvän hankeavustushaun 
painopisteet: 
 

1. riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä tukevat hankkeet 
2. riistanhoitoyhdistysten ammattimaista toiminnanohjausta tukevat hankkeet 

1. Riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä tukeva avustus: 
Avustusta myönnetään ensisijaisesti vapaaehtoisesti yhdistyneille riistanhoitoyhdistyksille: 

1.1. Avustus uuden yhdistyneen riistanhoitoyhdistyksen toiminnan vakiinnuttamiseen, tai 

1.2. Avustus uuden yhdistyneen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjauksen vahvistamiseen uusilla toi-
mintamalleilla. 

Hakukelpoisia ovat vuonna 2023 aloittaneet tai vuonna 2023 päätöksen yhdistymisestä tekevät yhdistyk-
set (avustus 1.1.2024 alkaen). 
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Avustuksella kehitetään riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja sitä kautta se myös tukee julkisen riistakon-
sernin strategiaa. 

Kohdan 1.1. mukaista avustusta voidaan myöntää vähintään kahta (2) ja enintään kolmea (3) henkilötyö-
kuukautta vuotta kohden vastaavan työpanoksen palkkaamisesta aiheutuneisiin kuluihin ja muihin kului-
hin. 

Kohdan 1.2. mukaista avustusta voidaan myöntää osa- tai kokopäiväisen toiminnanohjaajan palkkauk-
sesta aiheutuneisiin kuluihin. 

Muuta huomioitavaa: 

Esimerkiksi vuonna 2023 päätöksen yhdistymisestä tekeville riistanhoitoyhdistyksille avustus voidaan 
myöntää vuonna 2024 aloittavan uuden riistanhoitoyhdistyksen lukuun 1.1.2024 alkaen. 

Avustuksen myöntämistä harkittaessa otetaan huomioon toiminnan vaikuttavuus, laajuus, laatu ja talou-
dellisuus sekä toiminnan kohderyhmä. 

Yhdistymisavustus voi kokonaisuudessaan olla enintään kolmevuotinen. Maa- ja metsätalousministeriö 
voi kuitenkin sitoutua avustuksen maksamiseen kerrallaan enintään määrärahan käyttöajan puitteissa. 
Riistanhoitoyhdistyksien avustukset voivat olla kerralla enintään 2-vuotisia.  

Päätökset riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä tukeviin avustuksiin voidaan tehdä jo hakuajan 
aikana. 

Yhdistymisavustuksissa ja avustuksessa ammattimaisen toiminnanohjaukseen erityisavustus toiminnan-
ohjaajan palkkaan voi olla korkeintaan 2925 euroa/ kuukausi.  

Kohdan 1.1. mukainen avustus on tarkoitettu yhdistyneelle riistanhoitoyhdistykselle, jossa kaksi riistan-
hoitoyhdistystä ovat yhdistyneet. Avustusta voidaan myöntää toiminnanohjaajan palkkakuluihin sekä uu-
sien toimintamallien käyttöönotosta aiheutuviin kuluihin kuten esimerkiksi toiminnan käynnistämiseen ja 
kehittämiseen liittyvät kulut. 

Kohdan 1.2. mukainen avustus on tarkoitettu yhdistyneelle riistanhoitoyhdistykselle, jossa on yhdistynyt 
enemmän kuin kaksi riistanhoitoyhdistystä (eli vähintään kolme). Avustusta voidaan myöntää osa- tai ko-
kopäiväisen toiminnanohjaajan palkkauksesta aiheutuneisiin kuluihin. 

Hakuaika: 27.1.2023 alkaen toistaiseksi. 

 2. Riistanhoitoyhdistysten ammattimaista 
toiminnanohjausta tukeva avustus: 
Avustuksen tarkoituksena on mahdollistaa osa- tai kokopäiväisen toiminnanohjaajan palkkaaminen hoi-
tamaan hakemuksessa mainitun rhy:n tai rhy:iden tehtäviä. Avustuksella on tarkoitus kehittää toiminnan-
ohjaajan tehtävää ammattimaisempaan suuntaan ja sitä kautta suunnata resursseja riistanhoitoyhdistyk-
sen toiminnan kehittämiseen tai useamman riistanhoitoyhdistyksen toiminnan ja yhteistoiminnan kehittä-
miseen. Avustusta voidaan myöntää toiminnanohjaajan palkkaamisen tukemiseen riistanhoitoyhdistyk-
selle tai –yhdistyksille ja näin mahdollistaa osa- tai kokopäiväisesti työskentelevä toiminnanohjaaja ja 
toiminnanohjauksen lisäys. Avustuksen yhtenä perusteena on toiminnanohjauksen palvelutarve eli jäse-
nistön koko. Avustuksen on tarkoitus madaltaa kynnystä osa- tai kokopäiväisen toiminnanohjaajan pi-
dempiaikaiseen palkkaamiseen.  

Avustuksella kehitetään riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja sitä kautta se myös tukee riistakonsernin 
strategiaa. 
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Toiminnanohjaajan tukea voidaan myöntää vähintään 2000 jäsentä kattavalle yksittäiselle riistanhoitoyh-
distykselle tai hankkeelle, jossa toiminnanohjaajan hoitamien riistanhoitoyhdistysten yhteenlaskettu jä-
senmäärä kattaa vähintään 2000 jäsentä. Toiminnanohjaaja palkataan riistanhoitoyhdistykselle tai yh-
teiseksi useammalle kuin yhdelle riistanhoitoyhdistykselle. Tukemalla riistanhoitoyhdistysten yhteistä toi-
minnanohjaajaa avustuksen tarkoituksena on myös kehittää yhdistysten yhteistoimintaa. Yhteistoimin-
nalla tarkoitetaan tässä yhteistyötä riistanhoitoyhdistysten välillä, mikä voi olla esimerkiksi toiminnanoh-
jaajan johdolla tapahtuvaa osaamisen ja tiedon jakamista riistanhoitoyhdistysten kesken tai erilaisia yh-
teistyössä tapahtuvia ponnistuksia ja/tai useamman yhdistyksen tehtävien hoitamista. Toiminnanohjaa-
jan palkkauksella on siis tarkoitus mahdollistaa yhteistoiminnan muotojen kehittäminen alueellisella ta-
solla, tehtävien ammattimainen hoitaminen sekä osaamisen kehittäminen. 

Yhdistymisavustuksissa ja avustuksessa ammattimaisen toiminnanohjaukseen erityisavustus toiminnan-
ohjaajan palkkaan voi olla korkeintaan 2925 euroa/ kuukausi.  

Edellytykset: 

Avustuksen myöntäminen edellyttää riistanhoitoyhdistykseltä toiminnanohjaajan palkkaukseen kohden-
nettavaa 50 % omarahoitusosuutta lukuun ottamatta yli 5000 jäsenen yhdistyksiä, missä tapauksessa 
edellytetään vähintään 58 % omarahoitusosuutta. Taulukon esimerkin mukaisesti esimerkiksi yli 2000 
jäsenen yhdistykselle voidaan myöntää enintään kolmea henkilötyökuukautta vastaava määrä avustusta 
(11 700 euroa) ja tämä edellyttää vastaavaa kolmea henkilötyökuukautta kattavaa omarahoitusosuutta 
(11 700 euroa). Vastaavasti yli 5000 jäsenen yhdistykselle voidaan myöntää tukea enintään 5 httk 
(14 625 euroa), mikä edellyttää vähintään 20 475 euron (7 httk) omarahoitusosuutta (omarahoitusosuu-
den on oltava vähintään 58 %). Tukea on myös mahdollista hakea pienempi määrä eli taulukko kuvaa 
enimmäismäärää, mitä tukea voi hakea.  

Omarahoitusosuus voi koostua riistanhoitoyhdistyksen yleisavustuksesta, suoritteista perittävistä mak-
suista kertyvistä tuloista ja/tai riistanhoitoyhdistyksen muista tuloista kuitenkin niin, että vähintään 5 % 
kokonaisrahoituksesta koostuu suoritteista perittävistä maksuista kertyvistä tuloista ja/tai riistanhoitoyh-
distyksen muista tuloista. Myönnettävän avustuksen enimmäismäärä määräytyy riistanhoitoyhdistyksen 
ja/tai riistanhoitoyhdistysten yhteenlasketun jäsenmäärän mukaan taulukon mukaisesti.  
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Taulukko. 

Jäsenmäärä Tuetut htkk, 
kpl / vuosi 

Avustus enin-
tään, euroa / 
vuosi 

Edellytetty omarahoitus-
osuus vähintään 50 %, 
(toim.ohjaajan palkkaan) 
/ vuosi* 

Edellytetty vä-
hintään 5 % 
osuus koko-
naisrahoituk-
sesta / vuosi, 
joka koostuu 
suoritteista pe-
rittävistä mak-
suista tai 
muista tuloista. 
Huom. 5 % 
osuus sisällyte-
tään omarahoi-
tusosuuteen. 
 

5000≤ 5 14625 € 20 475 € 
 
* Huom. Yli 5000 jäsenen yh-
distyksiltä edellytetään vähin-
tään 58 % omarahoitus-
osuutta.  
 

35 100  x 0,05 
= 1 755 € 

4000≤ 5 14 625 € 14 625 € 29 250 x 0,05 = 
1462,5 € 

3000≤ 4 11 700 € 11 700 € 23 400 x 0,05 = 
1170 € 

2000≤ 3 8 775 € 8 775 € 17 550 x 0,05 = 
877,5 € 
 

     
 

Jos toiminnanohjaaja on tarkoitus palkata useammalle kuin yhdelle riistanhoitoyhdistykselle, niin hake-
muksessa pyydetään selvittämään tai selostamaan, miten toiminnanohjaajan työpanos jakautuu yhdis-
tysten kesken. 

Tarkentavia ohjeita haettaessa avustusta toiminnanohjaajan palkkaamiseen useammalle 
rhy:lle: 

Kun toiminnanohjaaja on tarkoitus palkata useammalle kuin yhdelle rhy:lle, niin avustusta tähän voivat 
hakea joko riistanhoitoyhdistys muiden puolesta tai sitten riistanhoitoyhdistykset yhdessä. Toiminnanoh-
jaajan palkkaamiseen liittyvä avustus voidaan myönteisen päätöksen jälkeen maksaa joko yhdelle riis-
tanhoitoyhdistykselle (joka hakee avustuksen muiden puolesta) tai useammalle riistanhoitoyhdistykselle. 
Avustuksen saanut rhy voi hoitaa työnantajavelvoitteet keskitetysti tai se voi siirtää osan avustuksesta 
toisille riistanhoitoyhdistyksille, mikäli palkkausta ei hoideta keskitetysti. 

Muuta huomioitavaa: 

Avustuksen myöntämistä harkittaessa otetaan huomioon toiminnan vaikuttavuus, laajuus, laatu, taloudel-
lisuus ja toiminnan kohderyhmä. 
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Avustusta voidaan hakea myös useampivuotiseen hankkeeseen. Maa- ja metsätalousministeriö voi kui-
tenkin sitoutua avustuksen maksamiseen kerrallaan enintään määrärahan käyttöajan puitteissa. Riistan-
hoitoyhdistyksien avustukset voivat olla enintään 2-vuotisia. 

Päätöksiä riistanhoitoyhdistysten ammattimaista toiminnanohjausta tukeviin avustuksiin voidaan 
tehdä jo hakuajan aikana. 

Hakuaika: 27.1.2023 alkaen toistaiseksi. 

Avustuksen saamisen ehtoja ovat lisäksi:  
 
• käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys  
• valtionavustuksen perusteltavuus avustukselle asetettujen tavoitteiden kannalta  
• tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen tai muihin tukiin nähden  
• sekä avustuksen kilpailuneutraalisuus.  

Hankkeet voivat olla yksi- tai useampivuotisia. Maa- ja metsätalousministeriö voi sitoutua avustuksen 
maksamiseen kerrallaan enintään määrärahan käyttöajan puitteissa. Riistanhoitoyhdistyksien avustukset 
voivat olla enintään 2-vuotisia.  

Tämän hakuilmoituksen mukaisia hankeavustuksia myönnetään riistanhoitoyhdistyksille. 

  

Määrärahojen tarkemmat hakuohjeet suomeksi sekä ruotsiksi ja hakulomakkeet löytyvät 
verkko-osoitteesta mmm.fi/erityisavustukset  

 

Hakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon:  

Postiosoite: Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 Valtioneuvosto  
Sähköposti: kirjaamo.mmm@gov.fi  
Käyntiosoite: Hallituskatu 3 A, Helsinki  

 

Lisätietoja 

asiantuntija Henna Väyrynen 
Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö 
029 516 2014, etunimi.sukunimi@gov.fi 

 
 

 

 
         
 

https://mmm.fi/erityisavustukset
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